
โครงการออกให้บริการรับช าระภาษีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย   
และประชาสัมพันธ์การเสียภาษี  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕65 
องค์การบริหารส่วนต าบลบะ  อ าเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์ 

 
1. ชื่อโครงการ โครงการออกให้บริการรับช าระภาษีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย  และประชาสัมพันธ์การ
เสียภาษี  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕65 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้โดยให้อ านาจ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ผู้มีหน้าที่เสียภาษี  คือ  เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือสิ่ง
ปลูกสร้าง ในวันที่  1  มกราคม ของปีฐานภาษีที่จะน ามาค านวณภาษี  คือ  มูลค่าทั้งหมดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  
จัดเก็บภาษีตามอัตราที่กฎหมายก าหนด  และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 (และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) ได้
ก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีท่ีเข้าเป็นรายได้ของท้องถิ่นนั้น 
  เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  และภาษปี้าย  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบะ  ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  ไม่มีลูกหนี้ค้างช าระ  ตลอดจนเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้มีหน้าที่
ช าระภาษีให้ได้รับบริการได้อย่างรวดเร็วและลดขั้นตอนการรับบริการให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น   องค์การบริหารส่วน
ต าบลบะ  จึงเห็นความส าคัญของการออกให้บริการประชาชนผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษี  งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง  
องค์การบริหารส่วนต าบลบะ  จึงได้จัดท าโครงการออกให้บริการรับช าระภาษี  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕65  ขึ้น 
3.  วัตถุประสงค์ 

3.1  เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการช าระภาษีให้กับประชาชนในพื้นที่ 
3.2  เพ่ือเป็นการลดจ านวนลูกหนี้ภาษีค้างช าระ 

    3.3  เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  โดยลดขัน้ตอนการปฏิบัติงานที่มีอยู่ให้สามารถบริการประชาชน
ได้ถึงท่ีให้เสร็จในทันท ี เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
    3.4  เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง  
  3.5  เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลบะ  โดยสามารถ
จัดเก็บภาษีได้ครบถูกต้องและเป็นธรรม 

 4.  เป้าหมาย 
  งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลบะ  จะด าเนินการออกให้บริการรับช าระภาษี 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบะ  อ าเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์  จ านวน  15  หมู่บ้าน 

5.  ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 
  5.1 เสนอโครงการ เพ่ือพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหาร  

5.2 จัดประชุมชี้แจ้งคณะท างานแก่เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
5.3 จัดท าแผนปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 
5.4 ด าเนินการออกจัดเก็บภาษีในพื้นที่ต าบลบะ 
5.5 สรุปผลการจัดท าโครงการเสนอต่อผู้บริหาร 

 

 

 

/...6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
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6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  โครงการออกให้บริการรับช าระภาษี  ประจ าปีงบประมาณ  2565  องค์การบริหารส่วนต าบลบะ 
อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์  เริ่มตั้งแต่วันที่  8  – 21  มีนาคม  2565   

7.  สถานที่ด าเนนิการ 
  โครงการออกให้บริการรับช าระภาษี  ประจ าปีงบประมาณ  2565  องค์การบริหารส่วนต าบลบะ 
อ าเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์  ก าหนดการในพ้ืนที่ดังต่อไปนี้ 

ก าหนดการออกให้บริการช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  และภาษีป้าย  ดังนี้ 

 
 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่มี 
 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลบะ  อ าเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์ 
 
 
 
 

/...10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

บ้าน หมู่ที่ วันที่ออกหน่วยบริการ เวลา สถานที่ออกหน่วยบริการ 

บ้านบะ 1 วันที่  8  มีนาคม  2565 ๐๙.๓๐ น. - ๑4.3๐ น. ศาลาวัดโพธิ์หิมวันต์ 
บ้านหนองตาไก้ 2 วันที่  9  มีนาคม  2565 ๐๙.๓๐ น. - ๑4.3๐ น. ห้องคลัง ชั้น 2 อบต.บะ 
บ้านโคกสะอาด 3 วันที่  10  มีนาคม  2565 ๐๙.๓๐ น. - ๑4.3๐ น. ศาลาอเนกประสงค์ 
บ้านเปือยปราสาท 4 วันที่  11  มีนาคม  2565 09.30 น. - 10.30 น. ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน   
บ้านโนนสูง 5 วันที่  11  มีนาคม  2565 10.4๐ น. - ๑4.3๐ น. โดมโรงเรียนบ้านโนนสูง 
บ้านผางเก่า 6 วันที่  14  มีนาคม  2565 09.30 น. - 10.30 น. ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน   
บ้านหนองสิม 14 วันที่  14  มีนาคม  2565 10.4๐ น. - ๑1.1๐ น. ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน   
บ้านหนองไผ่ 12 วันที่  14  มีนาคม  2565 11.2๐ น. - ๑4.3๐ น. ศาลาอเนกประสงค์ 
บ้านส าโรง 7 วันที่  15  มีนาคม  2565 ๐๙.๓๐ น. - ๑1.๐๐ น. ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน   
บ้านเฉนียง 8 วันที่  15  มีนาคม  2565 11.1๐ น. - ๑3.4๐ น. ที่ท าการก านันต าบลบะ   
บ้านตาเป๊ก 9 วันที่  15  มีนาคม  2565 13.5๐ น. - ๑4.3๐ น. ศาลาอเนกประสงค์ 
บ้านปรีง 10 วันที่  16  มีนาคม  2565 ๐๙.๓๐ น. - ๑4.3๐ น. ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน   
บ้านปรีง 11 วันที่  17  มีนาคม  2565 ๐๙.๓๐ น. - ๑4.4๐ น. ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน   
บ้านปรีง 15 วันที่  18  มีนาคม  2565 ๐๙.๓๐ น. - ๑4.3๐ น. ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน   
บ้านยางเก่า 13 วันที่  21  มีนาคม  2565 ๐๙.๓๐ น. - ๑3.3๐ น. ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน   
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    ๑0.1  ท าให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการช าระภาษีและไม่เกินระยะเวลาก าหนดการ
รับช าระภาษี 
  10.2  ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับภาษีมากข้ึน 

10.3  เป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น 
10.4  ท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการออกบริการจัดเก็บภาษี 
10.5  เป็นการเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบะ   
                                  
  
 

 ลงชื่อ                   ผู้เสนอโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
              (นางสาวศิรินรัตน์   สัตบุตร) 

         นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ 
                                                                 
  

 ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                                (นายประสิทธิ์   พันธ์สุข) 
                                   ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 

 ลงชื่อ                - ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                   (นางรัชนี   พัสลังก์) 
        ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบะ 
 
                                  

 ลงชื่อ                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                (นายอิสรพงศ์   วงศ์ฉลาด) 
        ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบะ 
                                   
  

  ลงชื่อ                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
                                   (นายสว่าง  ชาญศรี) 
                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบะ 

 
 
 
 
 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบะ 

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับช าระภาษีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
ภาษีป้าย  และประชาสัมพันธ์การเสียภาษี  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕65 

********************************* 

  ด้วย  งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลบะ  ไดด้ าเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบะ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บ
ภาษีและเร่งรัดการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลบะ  และเป็นการออกบริการให้ประชาชนสะดวก  
รวดเร็ว  ในการช าระภาษี  และช่วยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชน  
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบะมีเป้าหมายออกให้บริการรับช าระภาษีให้ประชาชน  ในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลบะ  ทั้ง  15  หมู่บ้าน  จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการบริการออกให้บริการรับช าระภาษี  ประจ าปีงบประมาณ  
2565  รายละเอียดการออกบริการรับช าระภาษีตามวัน  เวลา  และสถานที่ได้ก าหนดไว้แนบท้ายประกาศนี้ 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

 
        ประกาศ  ณ  วันที่  1  มีนาคม  พ.ศ. 2565 

 
 
 

      (นายสว่าง  ชาญศรี) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการออกให้บริการช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  และภาษีป้าย  ดังนี้ 

 

       หมายเหตุ :  1.  เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลบะ จะเริ่มให้บรกิารรับช าระภาษี ต้ังแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 
  2.  หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจง้ให้ทราบล่วงหน้า  2  วัน 

บ้าน หมู่ที่ วันที่ออกหน่วยบริการ เวลา สถานที่ออกหน่วยบริการ 

บ้านบะ 1 วันที่  8  มีนาคม  2565 ๐๙.๓๐ น. - ๑4.3๐ น. ศาลาวัดโพธิ์หิมวันต์ 
บ้านหนองตาไก้ 2 วันที่  9  มีนาคม  2565 ๐๙.๓๐ น. - ๑4.3๐ น. ห้องคลัง ชั้น 2 อบต.บะ 
บ้านโคกสะอาด 3 วันที่  10  มีนาคม  2565 ๐๙.๓๐ น. - ๑4.3๐ น. ศาลาอเนกประสงค์ 
บ้านเปือยปราสาท 4 วันที่  11  มีนาคม  2565 09.30 น. - 10.30 น. ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน   
บ้านโนนสูง 5 วันที่  11  มีนาคม  2565 10.4๐ น. - ๑4.3๐ น. โดมโรงเรียนบ้านโนนสูง 
บ้านผางเก่า 6 วันที่  14  มีนาคม  2565 09.30 น. - 10.30 น. ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน   
บ้านหนองสิม 14 วันที่  14  มีนาคม  2565 10.4๐ น. - ๑1.1๐ น. ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน   
บ้านหนองไผ่ 12 วันที่  14  มีนาคม  2565 11.2๐ น. - ๑4.3๐ น. ศาลาอเนกประสงค์ 
บ้านส าโรง 7 วันที่  15  มีนาคม  2565 ๐๙.๓๐ น. - ๑1.๐๐ น. ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน   
บ้านเฉนียง 8 วันที่  15  มีนาคม  2565 11.1๐ น. - ๑3.4๐ น. ที่ท าการก านันต าบลบะ   
บ้านตาเป๊ก 9 วันที่  15  มีนาคม  2565 13.5๐ น. - ๑4.3๐ น. ศาลาอเนกประสงค์ 
บ้านปรีง 10 วันที่  16  มีนาคม  2565 ๐๙.๓๐ น. - ๑4.3๐ น. ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน   
บ้านปรีง 11 วันที่  17  มีนาคม  2565 ๐๙.๓๐ น. - ๑4.4๐ น. ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน   
บ้านปรีง 15 วันที่  18  มีนาคม  2565 ๐๙.๓๐ น. - ๑4.3๐ น. ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน   
บ้านยางเก่า 13 วันที่  21  มีนาคม  2565 ๐๙.๓๐ น. - ๑3.3๐ น. ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน   


